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Resumo 

O β-WO3 é um material semicondutor com band-gap na 

região do visível que tem sido um candidato muito 

promissor para aplicações em fotocatálise para gerar 

radicais OH e H a partir da hidrólise da água. Esses 

radicais são necessários para degradação de corantes 

ou moléculas orgânicas e, consequente, limpeza da 

água. O estudo teórico das superfícies nas direções 

(100), (010) e (001) propõe uma compreensão mais 

aprofundada sobre a exposição dos sítios ativos para a 

fotocatálise. 

Introdução  

O trióxido de tungstênio (WO3) possui uma estrutura 

perovskita formada por clusters [WO6]. Por causa do alto 

grau de rotação entre esses clusters, o WO3 tem vários 

polimorfos. Em particular, a fase ortorrômbica (β-WO3) 

apresenta um potencial fotocatalítico para gerar espécies 

químicas altamente reativas a partir da hidrólise da água, 

como os radicais H• e OH•. A alta reatividade dessas 

estruturas moleculares degradam moléculas orgânicas 

com ligações insaturadas, como por exemplo, corantes 

ou fármacos. A criação desses radicais ocorre em sítios 

ativos sobre as superfícies do β-WO3.[1] As superfícies 

(100), (010) e (001) foram escolhidas porque 

apresentam maior intensidade em resultados de difração 

de raios-X. A aplicação dos métodos computacionais 

baseados na Teoria do Funcional da Densidade (TFD ou 

DFT) são muito utilizados para a compreensão da 

estrutura molecular e das propriedades das superfícies 

em catálise heterogênea. 

Material e Métodos 

Para a simulação computacional do WO3 na fase β 

aplicando a TFD utilizou-se o funcional híbrido e 

parametrizado denominado de B3LYP. Os elétrons dos 

átomos de O foram descritos pelo conjunto de base 8-

411G do tipo gaussiana, enquanto, o conjunto de base 

pseudo-potencial do tipo HAYWSAC descreveu os 

elétrons dos átomos de W. O programa CRYSTAL17 foi 

usado para as simulações em nível quântico e periódico, 

nas condições de zero Kelvin e vácuo. Inicialmente, a 

estrutura bulk da célula unitária foi minimizada em 

relação à energia total do sistema. Posteriormente, os 

modelos para as superfícies (100), (010) e (001) foram 

construídos. A etapa seguinte foi o crescimento da 

espessura ou altura da superfície na direção z para 

cálculo da energia de clivagem. Os modelos a seguir 

mostram os modelos das superfícies (100), (010) e 

(001). 

Figura 1. Modelos estruturais para as simulações em nível quântico e 

periódico. A superfície superior é referente a superfície (100), a inferior 

esquerda (010) e a inferior direita (001). As esferas em cinza e 

vermelho representam os átomos de W e O respectivamente. 

Resultados e Discussão 

A simulação do bulk para o β-WO3 apresentou os 

parâmetros de rede a = 7,562 Å, b = 7,701 Å e c = 7,805 

Å e ângulos  =  =  = 90° com um band-gap de 

absorção de luz na faixa do ultravioleta visível de 2,44 

eV e Bulk Modulus de 163,81 GPa. A superfície (100) 

com três unidades de bulk possui uma energia de 

superfície elevada (2,939 J.m-2) em relação as energias 

de superfícies de 0,508 J.m-2 e 0,437 J.m-2 nas direções 

(010) e (001), respectivamente. Os band-gap calculados 

de 2,33 eV e 1,95 eV para as direções (010) e (001) 

mostram uma redução em comparação com o band-gap 

do bulk. Mais interessante é que existe uma modulação 

na faixa de luz absorvida entre as superfícies estudadas. 

Conclusão 

Os resultados de bulk e superfícies para o β-WO3 

simularam valores de band-gap de absorção na região 

do visível compatíveis com a fotocatálise 
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